
 

 

 

 

IV Національний Кубок  

Української Плавальної Асоціації «МАСТЕРС»  

з плавання на відкритій воді 2019. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. ОДЕСА 

м. ЖИТОМИР 

м. ВАРАШ 

 

ЧЕРВЕНЬ – СЕРПЕНЬ 2019 



 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
Змагання проводяться з метою:  

- популяризація плавання засобами фізичної культури і спорту;  

- розвиток ветеранського плавання в Україні; 

- сприяння підвищенню спортивної майстерності спортсменів; 

- дотримання способу життя, який ґрунтується на радощах здобутих власними зусиллями; 

- обмін цінностями в галузі фізичної культури, духовне збагачення людей, пропаганда ідей і 

принципів олімпізму; 

- посилення пропаганди і впровадження в життя молоді здорового способу життя. 

 

 

ЧАС, МІСЦЯ ТА ПРОГРАМА 

 

  28.06.2019 «Чорноморська Перлина» (м. Одеса)  - 2000 м 

категорії 60 років та старші - жінки, 65 років та старші 

чоловіки, 5000 м категорії 25 – 59 років - жінки, 25 – 64 років 

чоловіки  (згідно з правилами та погодними умовами); 

 13 – 14.07.2019 «TETERIV OPEN» (м. Житомир) – 1500 м 

категорії 60 років та старші - жінки, 65 років та старші 

чоловіки, 3000 м категорії 25 – 59 років - жінки, 25 – 64 років 

чоловіки  (згідно з правилами та погодними умовами); 

 02 - 04.08.2019 «БІЛЕ ОЗЕРО» (м. Вараш) – 1 миля жінки, 

чоловіки (згідно з правилами та погодними умовами); 

  

 

ОРГАНІЗАТОР 

 

УКРАЇНСЬКА ПЛАВАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ «МАСТЕРС» 

 

I ЕТАП - «Чорноморська Перлина» (м. Одеса) – СК «ГАВРИЛИЧ 

МАСТЕРС» 

ІІ ЕТАП - «TETERIV OPEN» (м. Житомир) – СК «ЖИТОМИР АКВА 

МАСТЕРС» 

ІІІ ЕТАП - «БІЛЕ ОЗЕРО» (м. Вараш) – ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 
 

 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ. 

 

 Змагання особисті.  

 Кубок УПА «МАСТЕРС»  включає в себе абсолютну класифікацію серед жінок та 

чоловіків та  класифікацію жінок та чоловіків по категоріям. 

 До участі у змаганнях допускаються спортсмени які пройшли медичне обстеження, та 

є застрахованими на час проведення змагань. 

 

 



Вікові категорії учасників змагань в категорії «Мастерс», яким у 2017 році (станом на 

31.12.2019 р.) виповнюється 25 років і старші; 
 

                     Категорія      Роки народження                     Категорія          Роки народження 

25-29   1994-1990                                        60-64   1959-1955 

30-34   1989-1985                                        65-69   1954-1950 

35-39   1984-1980                                        70-74   1949-1945 

40-44   1979-1975                                        75-79   1944-1940 

45-49   1974-1970                                        80-84   1939-1935 

50-54   1969-1965                                        85-89   1934-1935 

                      55-59              1964-1960                                      90 і старші        1929 і старші 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

1. Учасники, які беруть участь у Кубку УПА «МАСТЕРС» мають право на: 

    А) застосування захисних кремів (мазей), щоб запобігти зниження температури в воді; 

     Б) використання водонепроникних захисних окулярів, затискачів для носа і пробок до вух. 

     С)  вихід з конкурсу за його власним бажанням. 

     Д) використання електронного вимірювання часу (годинника), але це не є підставою для подання 

протестів. 

2 Учасники, які беруть участь в Кубку УПА «МАСТЕРС» не мають право: 

    А) використовувати під час гонки  обладнання для полегшення плавання (ласти, дошки, лопатки і 

т.д.). 

    Б) використовувати допомогу осіб, які не пов'язані з гонкою на всій його довжині. 

3. Учасники, які беруть участь в Кубку УПА «МАСТЕРС» зобов'язані: 

   А) доказ ідентичності при реєстрації. 

Б) особисто підписати декларацію, підготовлену організаторами в якій вказується, що спортсмен 

з правилами та умовами проведення змагань згоден і зобов’язується суворо виконувати всі 

вимоги та умови організаторів змагань. Також цей учасник має гарну фізичну форму, готовий 

змагатися і не страждає ніякими захворюваннями або серйозними травмами, не має 

протипоказань до фізичних навантажень, та у разі отримання ним різних травм, фізичних каліцтв 

і навіть летального результату ні він, ні його родичі, а також його довірені особи претензій до 

організаторів змагань, суддів та інших осіб, які мають відношення до проведення змагань, мати 

не будуть. 

   С)  підкорятися рішенням суддів; 

   Д) Виступати за один клуб (місто) протягом всього циклу змагань, заявленого на першому етапі. 

4. Місце старту та  дистанції кожного етапу встановлює Організатор. 

5. Учасники, які пройшли маршрут  з порушенням проходження дистанції будуть дискваліфіковані 

на вимогу Головного судді.  

Таким чином, забороняється: 

А) перешкоджати потоку інших плавців, тягнути, штовхати, запливати на спини конкурентів; 

Б) фізичний контакт з  човнами. 

С) обходити поворотні буї не за схемою дистанції. 

6. Кожен учасник має право покликати на допомогу або відмовитися від гонки вказуючи на це, 

піднімаючи прямі руки над головою в положенні «на спині». 

  

 

ЗАЯВКИ ТА СТАРТОВІ ВНЕСКИ 

 

Заявки та стартові внески до участі у Національному Кубку з плавання на відкритій воді 

подаються згідно положень організаторів етапів Кубку УПА «МАСТЕРС». 

 



УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

 До заліку Кубку УПА «МАСТЕРС» входять не менш як будь які два етапи. 

 Переможці у абсолютному заліку серед жінок та чоловіків визначаються за наступною системою 

– визначення середньої швидкості спортсмена (загальна сума метрів, яку подолав спортсмен на 

всіх етапах, поділену на загальний час, показаний спортсменом на всіх етапах) поділену на 

коефіцієнт гандикапу (таблиця на сайті http://mastersswim.com.ua/). 

 

  

       
 

                                                     загальна сума метрів 
 

                                                       

                                                         загальний час 
 

                                                       
                                                       коефіцієнт гандикапу 

 

 

 

 

НАГОРОДЖЕННЯ  

 

 Нагородження кожного етапу Кубку УПА «МАСТЕРС»  проводиться згідно правил та 

положень організаторів змагань; 

 Переможці кожного виду програми на етапах Кубку УПА «МАСТЕРС»    можуть 

отримати кубки, медалі, дипломи, який забезпечує свободу вибору  організаторів змагань; 

 Нагородження фіналу Кубку УПА «МАСТЕРС»     проводиться серед чоловіків та жінок у 

абсолютному заліку з 1 по 5 місце Кубками УПА «МАСТЕРС» та дипломами. 

 Нагородження фіналу Кубку УПА «МАСТЕРС»     проводиться серед чоловіків та жінок у 

кожній віковій категорії з 1 по 3 місце дипломами. 

 Нагороди загальної класифікації Кубку УПА «МАСТЕРС» забезпечує Українська 

плавальна асоціація «МАСТЕРС» ; 

 Результати фіналу УПА «МАСТЕРС» опубліковуються на сайті http://mastersswim.com.ua/  

не пізніше 01.12.19;   

 Нагородження фіналу Кубку УПА «МАСТЕРС» на відкритій воді відбудеться 14.12.19 на 

останньому турнірі  2019 року «ім. Ніни Сосніної»  (м. Житомир).  

  

ОСТАТОЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
  

 Реєстрація для індивідуальних стартів проводяться за правилами Місцевого Організатора 

 Місцевий організатор зобов'язується відправити результати змагань організатору      

протягом 5 днів після закінчення змагань. 

 Організатор розмістить результати на сайті http://mastersswim.com.ua/.  

 

 

 

http://mastersswim.com.ua/
http://mastersswim.com.ua/
http://mastersswim.com.ua/

